2. Türkiye - Endonezya Yuvarlak Masa Toplantısı
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
heyetleri arasında 2. Türkiye - Endonezya Yuvarlak Masa Toplantısı, “Yeni Dönem Türkiye - Endonezya
İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” başlığı altında İstanbul’da gerçekleştirildi.
22 Ekim 2015 Perşembe günü gerçekleştirilen Toplantı’ya Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Amerika ve Avrupa P2K2 Merkezi Başkanı Leonard Felix Hutabarat, başkanlığında bir heyetle katıldı.
TASAM İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirilen Toplantı’ya Türkiye’den TASAM Başkanı Süleyman Şensoy
başkanlığında bir heyet mukabele etti.
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, heyeti takdim ederek başladığı açılış konuşmasında TASAM’ı tanıtarak,
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye ile Endonezya Cumhuriyeti arasındaki kapasiteye değinen Şensoy,
özellikle TASAM’ın 2008’den beri yürüttüğü “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” ve yine TASAM
tarafından şekillendirilen “Türkiye 2053” projelerini kısaca tanıttı. Toplantı’da ortak alanlardaki
çalışmalardan örnekler verilerek “Trans-Pasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” konulu 7. Uluslararası Türk Asya Kongresi ve İstanbul Güvenlik Konferansı’nın önemine değinildi.
Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Amerika ve Avrupa P2K2 Merkezi Başkanı Leonard Felix
Hutabarat da mevcut Türkiye - Endonezya ilişkilerinin zayıf olmakla birlikte güçlü ve derin potansiyel
içerdiğini ifade etti. Özellikle iki ülke arasında imzalanan “Endonezya - Türkiye: Yeni Dünya Düzeninde
Ortaklık Gelişimine Doğru” (Indonesia-Turkey: Towards an Enhanced Partnership in a New World Setting)
anlaşması ile ilişkilerin gelişmeye başladığı dile getirildi. Türkiye ve Endonezya’nın, gelişen ülkeler
arasında yer aldığı ve büyük nüfusları, serbest piyasa ekonomileri ile iki önemli G-20 üyesi oldukları
vurgulandı.
Türkiye’nin Endonezya Cumhuriyeti ile alakalı önceliklerini dile getirdi. Türkiye’nin Endonezya’da
inşaat/altyapı, gıda güvenliği, sağlık, yerel yönetimler, tarım, balıkçılık, lojistik, savunma sanayii ile daha
güçlü yer alabileceğini belirten Şensoy, Türkiye’nin savunma sanayii ile altyapı sektörlerinde önemli
mesafeler kat ederek iyi noktalara eriştiğini ve sürdürülebilir bir yol haritasıyla daha ileri noktalara
ulaşacağını ifade etti.
Heyetler arasında interaktif olarak devam eden Toplantı’da; Türkiye - Endonezya İlişkileri açısından vurgu
yapılması gereken potansiyel sektörlere değinilerek, bölgesel ve uluslararası konulara dair de görüşmeler
yapıldı. Bugüne kadar genellikle Çin, Japonya ve ABD ile çalışan Endonezyalı iş adamları için önümüzdeki
dönemde ilişkilerin gelişmesiyle Türkiye’nin ciddi bir alternatif ortak hâline gelebileceği, bunun da
özellikle iki ülke arasında “karşılıklı potansiyel farkındalık”’ ile mümkün olabileceği ifade edildi.
TASAM Başkanı Şensoy’un iki ülke ilişkilerinin gelişimi için Endonezya Cumhuriyeti’ne sunduğu tavsiyeler
arasında şunlar yer aldı:
- İki ülke arasında karşılıklı kültürel etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmesi, karşılıklı ülke yılları ilan
edilmesi. (iki ülke de turizm ve kültür alışverişi için ciddi potansiyele ve güce sahiptir),
- Akademisyen ve öğrenci değişim programları yapılması, daha fazla öğrencinin karşılıklı eğitim görmesi.
Türkiye’nin sağladığı yabancı öğrenci burslarında Endonezya’ya yüksek kota verilmesi,
- Endonezya’da Türk dizi ve sinema filmlerinin daha fazla yayınlanmasının sağlanması,

- Sağlık sektörü, gıda güvenliği, savunma sanayi, bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinde işbirliği ve yatırım
yapılması,
- Tekstilde markalaşma konusunda işbirliği sağlanması,
- Her ne kadar iki ülke arasında fiziksel bağlantı olmasa da enerji sektörüne yatırım yapılması,
- Ticaret ve yatırımın bir bölümünün yerel para birimleri ile yapılması,
- Bankacılık ve finans sisteminin derinlikli işbirliğine gitmesi,
- Ulaşım frekanslarının karşılıklı hem sayı hem de destinasyon olarak artırılması,
- Gemi inşa sanayiinde işbirliği yapılması,
Toplantı’nın devamında, Endonezya Heyeti bölgesel ve Türkiye’ye dair sorularını yöneltti. Bu anlamda
Türkiye’nin AB üyelik süreci, Suriye ve göçmen krizi, Kürt meselesi ve 1 Kasım’da gerçekleşecek genel
seçim ve sonuçlarının dış politikaya etkisi ile muhtemel değişim ve dönüşüm karşılıklı olarak müzakere
edildi. Ayrıca Türkiye’nin G-20’deki öncelikleri, ana gündemde yer alan güç ve adalet vurgusu,
Endonezya’nın Türkiye’ye karşı öncelikleri ve ikili ilişkilerin detayları konuşulan konular arasında yer aldı.
“Her tarihî yolculuk sadece bir adım ile başlar” Çin atasözünden hareketle Türkiye - Endonezya ilişkilerinin
artık daha ileri boyutlara taşınarak, potansiyel fırsatların değerlendirilmesinin iki ülke gelişimi için çok
önemli olduğuna yapılan ortak vurgu ile Toplantı sona erdi.

